
 

 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 قاعدة؛ من مل يكفر الكافر فهو كافر

 حول قاعدة
 من لم يكفر الكافر فهو كافر 

 ناصر الفهد بقلم الشيخ؛

 .والصالة والسالم على رسول اهلل ،احلمد هلل

  :وبعد

وهي الناقض  ،فإن قاعدة "من مل يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة معروفة مشهورة
حيث  الثالث من نواقض اإلسالم اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل

  .من مل يكفر املشركني أو يشك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر( :)الثالث :قال

بل فيها تفصيل من أغفله وقع يف  ،إال أن هذه القاعدة ليست على هذا اإلطالق
  :وتفصيل هذا األمر كما يلي ،الباطل من تكفري املسلمني أو ترك الكفار األصليني بال تكفري

 ،هذه القاعدة ليس من جهة مالبسة الكفر قواًل أو فعالً  أن األصل يف :اعلم أولا 
فمن ترك الكافر بال تكفري كان هذا منه تكذيباً باألخبار  ،بل من جهة رد األخبار وتكذيبها

وال  ،فعلى هذا ال بد أن يكون اخلرب الوارد يف التكفري صحيحاً متفقاً عليه ،الواردة يف تكفريه
والوقوع فيها أيضاً  ،فاملكفرات ليست واحدة ،داً هلذه األخباربد أن يكون من ترك التكفري را

  :وهذا ينقسم إىل قسمني ،ولبيان هذا األمر ال بد من التفريق بينها ،ليس على مرتبة واحدة

  :الكافر األصلي :القسم األول

فهذا من مل يكفره أو شك يف كفره أو  ،كاليهودي والنصراين واجملوسي وغريهم
ألن يف هذا رداً  ،ه يكفر باإلمجاع كما ذكره غري واحد من أهل العلمصحح مذهبه فإن

  .للنصوص الواردة يف بطالن غري عقيدة املسلمني وكفر من ليس على دين اإلسالم

  :المرتد عن اإلسالم :القسم الثاني

  :وهذا على قسمني



 

 (2) منرب التوحيد واجلهاد

 قاعدة؛ من مل يكفر الكافر فهو كافر

نية أو من أعلن كفره وانتقاله من اإلسالم إىل غريه كاليهودية أو النصرا :األول
  .فحكمه حكم القسم السابق )الكافر األصلي( ،اإلحلاد

من ارتكب ناقضًا من نواقض اإلسالم إال أنه يزعم أنه على اإلسالم ومل  :الثاني
  :فهو على قسمني أيضاً  ،يكفر هبذا الناقض

 -كسب اهلل سبحانه وتعاىل مثاًل  -من ارتكب ناقضًا صرحيًا جممعًا عليه  :األول
  :ومن توقف يف تكفريه أحد رجلني ،فإنه يكفر باإلمجاع

إال أنه توقف يف تنزيل احلكم  ،وأن هذا فعله كفر ،من أقر بأن السب كفر :األول
إال  ،فإنه يكون خمطئاً وقوله هذا باطل ،على ملعني لقصور يف علمه أو لشبهة رآها وحنو ذلك

ه أقر مبا ورد يف األخبار واإلمجاع من أن أنه ال يكفر ألنه مل يرد خربًا أو يكذب به ؛ فإن
  .السب كفر

ألنه رد  ،فهذا يكفر بعد البيان ،من أنكر أن يكون السب كفرًا أصالً  :والثاني
فمن خالف يف أن  ،وهذا مثل من يعبد القرب ممن ينتسب إىل اإلسالم .لألخبار واإلمجاع

أن فعله كفر إال أنه توقف يف ومن أقر ب ،فعله كفر فإنه يكفر ألنه رد للنصوص واإلمجاع
  .تكفريه لشبهة رآها فإنه ال يكفر

فتكفريه مسألة  ،من ارتكب ناقضًا خمتلفًا فيه كرتك الصالة مثالً  :والقسم الثاني
  .وإن كان خمطئاً  ،بل وال يبدع وال يفسق ،وال يكفر املخالف فيها ،خالفية

  .هذا ما عندي يف هذه القاعدة باختصار

  .ى حممدوصلى اهلل عل

 ناصر بن حمد الفهد ؛كتبه
 هـ 1221 / 5 / 11

 

 منبر التوحيد والجهاد
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